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CAIETUL DE SARCINI 

pentru servicii de proiectare i inginerie (fazele PAC, PTH, DDE,P0E) si asisten ţă  tehnică  din 
partea proiectantului pe durata execu ţ iei lucră rilor pentru obiectivul 

„Creş terea eficien ţ ei energetice a sediului Muzeului Judeţ ean Ialomiţ a" 
Cod SMIS 140247 

CAP.]  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH 

„CreSerea eficien ţei energetice a sediului Muzeului Jude ţ ean lalomiţa", Cod SM1S 140247 

CAP.2 CONTEXTUL REALIZARH ACESTEI ACHIZITH 

2.1 AUTORITATEA CONTRACTANTA 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Jude ţ ul Ialomita, Piaţ a Revolutiei, nr. 1, Municipiul Slobozia, 
Judetul Ialomi ţ a, Romania, telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250. 

2.2 CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIA 

În data de 28.04.2022, Judetul Ialomi ţ a, in calitate de beneficiar, a semnat contractul de 
finan ţ are nr.7712 Cu:  

Ministerul Dezvolt ă rii, Lucră rilor Publice  i  Administratiei, in calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 ş i Agen ţ ia pentru Dezvoltare 
Regional ă  Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar, responsabil cu obliga ţ iile aferente 
procesului de monitorizare/implernentare a contTactului finantat, ce are ca  object  acordarea finan ţă rii 
nerambursabile de că tre AM, după  caz OI pentru implementarea proiectului „Cresterea eficientei 
energetice a sediului Muzeului Jude ţean Ialomiţa", Cod SMIS 140247. 

2.3 SURSA DE FINANTARE A PROIECTULUI 

Pentru obiectivul „Crefterea eficien ţei energetice a sediului Muzeului Judetean Ialami ţa", 
Cod SMIS 140247 s-a identificat ca surs ă  de finanţ are Programul Operational Regional 2014 - 2020, 
Axa prioritar ă  3: Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economie cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de 
investitii 3.1: Sprijinirea eficien ţ ei energetice, a gestionă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei 
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din surse regenerabile  în  infi-astructurile publice, inclusiv in clă dirile publice, ş i in sectorul locuin ţ elor, 
Operaţ iunea B — Cl ă diri publice. 

Proieetul mai sus menţ ionat a fast depus spre fman ţ are, iar dup ă  parcurgerea etapelor 
obligatorii, ob ţ ină ndu-se punctajul necesar contract ă rii. 

2.4 OBIECTIVUL GENERAL 

Obiectivul general al acestui proiect const ă  in cre ş terea eficien ţ ei energetiee a clă dirii in care 
fu.ncţ ionează  Muzeul Jude ţ ean Ialorniţ a, prin implementarea unui set integrat de mă suri destinate 
optimiză rii consumurilor energetice la nivelul cl ă dirii ş i alinierii la standardele ş i cerinţ ele de 
performan ţ a energetic ă  europene. 

2.5  OBJECTIVE  SPECIFICE 

• Scă derea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră  (tone echivalent CO2) la 
nivelul clă dirii, cu 82,02% 

• Seă derea consumului anual de energie primar ă  (kWh/an) la nivelul cladirii, cu 83,44% 
• Scă derea consumului anual de energie Enal ă  din surse neregenerabile (tep), la nivelul 

clă dirii, ell 82,82% 
v(  Sc ă derea consumului specific de energie primară  pentru inc ă lzire ră cire cu 85,51% 
• Cre ş terea consumului anual de energie primar utiliz ă nd surse regenerabile (kWh/an), la 

nivelul clă dirii, cu 15.962,96 kWh/an, din care 2.543,68 kWhJan pentru inc ă lzire, 
2.628,27 kWh/an pentru ap ă  caldă  menajeră  ş i 10.791,01 kWh/an pentru iluminat. 

CAP.3 SCOPUL ACHIZITIEI  1  OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prezentul caiet de sarcini s-a intoemit avand la baza legislaţ ia in vigoare ş i precizeaz ă  condiţ iile 
minime pentru atribuirea contractului privind servicii de proiectare ş i inginerie (fazele PAC, PTH, 
DDE, POE) Si  asistenţă  tehnică  din partea proiectantului pe durata execu ţ iei lucr ă rilor pentm obiectivul 
de investi ţ ii "Crefterea eficientei energetice a sediului Muzeului Judetean IaLomita". 

Caietul de sarcini face parte integrant ă  din documentaţ ia pentru elaborarea ş i prezentarea ofertei 
constituie ansamblul cerin ţ elor pe baza c ă tora se elaboreaz ă  de că tre ofertant propunerea tehnic ă  ş i 

propunerea financiar ă . 
Prezenta procedur ă  de atribuire a contractului are in vedere elaborarea Proiectului pentru 

autorizarea execut ă rii lucră rilor de construire - P.A.C.,  Project  Tehnic de execuţ ie (P.Th.+D.D.E.) ş i 
Asistenţă  Tehnică  din partea proiectantului pe intreaga durat ă  de execu ţ ie a lucră rilor, pe toat ă  perioada 
de garanţ ie acordată  lucr ă rilor  i  pană  la receptia final ă  fă ră  obiec ţ iuni pentru obiectivul de investiţ ii 
mai sus menţ ionat 

La elaborarea documenta ţ iilor tehnice pentru autorizarea execut ă rii lucr ă rilor de construcţ ii 
PAC, a Proiectului Tehnic de Execuţ ie, precum ş i la execuţ ia lueră rilor se vor respecta prevederile 
legislatiei in vigo are. 

CAP.4 REGLEMENTARI LEGISLATIVE Ş I TEHNICE: 

Listele de enumerare ale normelor, STAS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter informativ si nu sunt 

exhaustive. 

Ghidul Solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014- 2020, Axa prioritar ă  3 - 
Sprijinirea tranzi ţ iei c ă tTe o economic cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de investiţ ii 3.1 B 
- „Sprijinirea eficientei energetice,  a  gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei din 
surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clă dirile publice, ş i  in seetorul 
locuinţ elor", Apel de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM. 

- Hotă ră rea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 
operaţ iunilor fman ţ ate prin Fondul european de dezvoltare regional ă , Fondul social european ş i 
Fondul de coeziune 2014-2020; 

- Alte documente emise de autorit ăţ ile competente cu privire la finantarea/implementarea 
proiectelor fman ţ ate prin Programul Operational Regional; 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă tii lucră rilor de construc ţ ii cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 
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H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul cadru a1 documentatiilor tehnico-
economice aferente ohiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa 9 
ş i Anexa 10; 
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii; 

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in construc ţ ii cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lueră rilor de construc ţ ii ş i 
instalaţ ii aferente acestora, cu modific ă rile prev ă zute in Hotă rarea nr.343/2017; 
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetic ă  a cl ă dirilor; 
Legea 319/2006 Legea securit ăţ ii  i  să nă tă tii in mimed impreună  Cu  normele de protectia 
muncii,  cu  rnodific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului; 

- Hotă rarea Guvernului 925/1995 — Regalamentul de verificare ş i expertizare tehnic ă  de calitate a 
proiectelor, a executiei luer ă rilor ş i a constructiilor, cu modific ă rile  i  actualiz ă rile ulterioare; 
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ş i drepturile conexe; 
Legea nr. 98/2016 privind achizi ţ iile publice; 

- H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizifie public ă /acordului-eadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 
NC001 - 1999 Normativ — cadru privind detalierea con ţ inutului cerintelor stabilite prin Legea 
nr. 10/1995; 
Normativul P91/1 — 02 aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1568/15.10.2002, „Ghid privind 
elaborarea devizelor la nivel de categorii de lueră ri ş i obiecte de constractii pentru investitii 
realizate din fonduri publice"; 

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii de ş eurilor ş i pentru aprobarea listei cuprinzand 
de ş eurile inclusiv periculoase; 
H.G. n.r. 349/2005 privind depozitarea de ş eurilor, modificat ş i completat cu HG 1292/2010; 
Ordinu1116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autorit ă tii Nationale de 
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentm 
autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, 
precurn ş i a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice; 
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicat ă  privind protectia ş i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 
HG nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si s ă nă tate pentru ş antierele temporare 
sau mobile, cu modifică rile si completă rile ulterioare 
Alte acte normative, prescrip ţ ii tehnice, coduri, evalu ă ri etc., necesare realiz ă rii unui proiect 
tehnic cored ş i complet care să  indeplineasc ă  condiţ iile de aprobare ş i care să  poate fi 
implementat. 

Reglementdrile legislative fi tehnice de mai sus nu aunt limitative, elaboratorul avdnd obliga ţ ia 

respectdrii tuturor reglementdrilor fn vigoare specifice domeniului analizat. 

Once  modificare a actelor normative sau de reglementare intervenit ă  pe parcursul desfă sură rii 

contractului, atrage dup ă  sine implementarea obligatorie a acestora de Care contractant fă ră  alte pretentii 

financiare. La solicitarea de completă ri de Care avizatori, organismul intermediar sau alte institutii 

competente si indrept ă tite, inclusiv comisia de recep ţ ie a autorită tii contractante, documenta ţ iile se vor 

reface fă ră  alto  pretentii financiare din partea elaboratoralui. 

CAP.5 AMPLASAMENTUL SI SITUAŢ IA JURMICĂ  A TERENULUI 

LOCAŢ IA LUCRĂ RII: Municipiul Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, nr.30. 

Muzeul fitnctioneaza intr-un ansamblu de cladiri, alcatuit din 2 corpuri, Corpul A si Corpul B cu 
aceeasi functiune, dar si cu elen -iente stnicturale commie, 
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Corpul A  este compus din tronsoanele 1 si 2. Cele 2 tronsoane sant separate prin rosturi de 
tasare-dilatare Si seismice la nivelul funda ţ iilor si al suprastructurii, cu exceptia sarpantei si a invelitorii. 

(*) Tronsonul 1 (axele 1-5/A-E) are regim de inaltime P; 
(*) Tronsonul 2 (axele 4'-6/A' - H) are regim de inal ţ ime P+M. 
Tronsoanele 1si 2 ale Corpului A sunt independente din punct de vedere al structurii de 

rezistenta, dar au elemente structurale comune 
Corpul B,  consta dintr-un singur tronson si dat in functiune in anul 1981. Corpul B are regim 

de inaltime P + 2E si este separat de stinctura tronsonului 2 al Corpului A prin rost. Accesul in eorpul B 
se poate face si din corpul A pe la nivelul etajului 1, fapt ce consolideaza dependenta structurala. 

Cladirea Muzeului Judetean Ialomita, alcatuita din cele doua corpuri de cladire A si B 
functioneaza ca un tot unitar, corpurile fund independente unul fata de celalalt din punct de vedere al 
structurii de rezistenta, dar interdependente unul fata de celalalt din punct de vedere functional si al 
unor elemente structurale constructive (racord unic la reteaua de electricitate si la re ţ eaua de alimentare 
apa si canalizare, sistem de distributie a energiei termice realizat prin intermediul unei centrale termice 
dimensionata pentru deservirea in comun a celor 2 corpuri, en func ţ ionare pe gaze naturale). 

Categoria c1adirii supusa interven ţ iei este aceea de cladire destinata invatam ă ntului sau 
asimilata acesteia, functiunea fiind aceea de muzeu, in care se deruleaza activitati cu caracter cultural si 
expozitional. Cladirea este amplasata in zona climatica II, avand regim de inaltime P, P+2, conform 
fisei de evaluare a constructiilor. Conform documentelor de proprietate, cladirea a fost eonstruita  în  
anul 1971,cc ă nd a fost luata si in evidenta domeniului public al Jude ţ ului Ialomita. Cladirea este 
utilizata in prezent ca locatie pentru derularea activitatilor cu specific muzeal si expozitionale, fiind 
utilizata pe intreaga durata a anului. Conform expertiz ă  tehnic ă , clă direa este incadrat ă  in eategoria de 
importantă  C conform HG nr.766/1997, clas ă  de importantă  ş i expunere la cutremur III conform P100- 
1 

Suprafata construita la sol a cladirii este de 751 de metri patra ţ i, suprafata construita desfasurata 
este de 1.276,70 metri patrafi, suprafata utila este de 1.063,92 metri patrati, iar aria utila incalzita este 
de 1.208,40 metri patra ţ i, conform raportului de audit energetic. 

În  cadrul cladirii nu isi desfasoara activitatea alte entitati. Cladirea nu se afla in zona de 
protectie a niciunui monument istoric. 

Terenul ocupat de obiectivul de investitii apartine domeniului public al judetului Ialomita. 

CAP.6 DESCRIEREA SERVICHLOR $1 A LUCRĂ RILOR SOLICITATE 

Cerinţ ele Autorit ăţ ii Contractante eu privire la servicille de proieetare solicitate: 

• Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Execut ă rii Lucr ă rilor de Construire (P,A.C) 
intocmite conform H.G. nr. 907/2016 — Anexa 9 ş i cu cerintele stipulate in Legea 50/1991 Anexa 1 
privind autorizarea hicr ă rilor de constructii, in scopul ob ţ inerii Autorizaţ iei de Construire, inclusiv 
Proiectul pentru Organizarea Executiei Lucr ă rilor (P.O.E.) ş i documentatiile in vederea obtinerii 
avizelor ş i autorizaţ iilor la faza PT, cu respectarea legislatiei in vigo are. 

• Elaborarea Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.) intocmit conform continutului cadru 
prevă zut in Anexa 10 din HG 907/2016, in baza documentatiei tehnice faza DALI, a studiilor ş i 
avizelor anexate prezentului caiet de sarcini, cu respeetarea legisla ţ iei in vigoare. 

• Asistenţă  tehnic ă  din partea proieetantului pe intreaga durat ă  de executie a proiectului, pe 
toat ă  perioada de garantie acordat ă  lucr ă rilor ş i pAnă  la receptia final ă  fă ră  obiectiuni 
participare proiectant pe sander on de eke on este necesar in scopul furniz ă rii asistentei tehnice 
pe perioada de executie a lucr ă rilor. 

Proiectantul va elabora de asemenea planul de coordonare de securitate Si s ă nă tate in mund 
(SSM), conform prevederilor HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si s ă nă tate pentru 
ş antierele temp orare sau mobile, cu modific ă rile si complet ă rile ulterio are. 

Toate activit ă tile trebuie realizate cu respectarea legislatiei ş i a reglementarilor tehnice in 
vigo are, aplicabile specificului obiectivului de investifii. 
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Documenta ţ ia va respecta studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare fundament ă rii 
diferitelor tipuri de interven ţ ii pentru toate specialit ăţ ile, luandu-se in calcul inclusiv scenariile 
recomandate de acestea. 

Ofertantul va intoemi docurnenta ţ ia necesar ă  ob ţ inerii avizelor ş i aeordurilor care se impun a fi 
ob ţ inute, conform certificatului de urbanism. De asemenea Ofertantul va participa la sus ţ inerea 
soluţ iilor tehnice in faţ a organelor avizatoare, cat ş i la avizarea acestora n cadrul Consili -ului Judeţ ean 
Ia101110. 

Proiectul pentru Autorizarea Execut ă rii Lueră rilor de Construire 	documentaţ ie cc va fi 
predată  autorit ăţ ii contractante in vederea emiterii de c ă tre aceasta a autoriza ţ iei de construire, se va 
intocmi de c ă tre proiectant in confonnitate cu prevederile Anexa nr.9 la HG 90712016 ş i a Anexei nr.1 
litera A din Legea nr.50/1991, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare. 

Proiectul Tehnic de Execuţ ie PTE se va intoemi de Ofertant in conformitate cu HG 907/2016. 
Proiectul tehnic se va realiza dup ă  intocmirea Proiectului pentru A -utorizarea Execut ă rii Luer ă rilor de 
Construire P.A.C. i va dezvolta documenta ţ ia tehnic ă  privind emiterea autoriza ţ iei de construire in 
concordanţă  cu cerinţ ele Certificatului de Urbanism, Cu avizele si acordurile solicitate prin Certificatul 
de Urbanism. 

Formularele Fl +F5 prev ă zute de Anexele 10.1+10.5 la HG907/2016 vor fi prezentate in 2 
seturi: 

un set de forrnulare F1+F5 eompletate cu pre ţuri unitare ş i valori, care s ă  fundamenteze valorile 
din Devizul General; 
un al doilea set de formulare F1+F5 necompletate cu pre ţuri unitare ş i valori, care vor fi puse la 
dispoziţ ia ofertanţ ilor de luer ă ri de construc ţ ii care le vor completa cu valori proprii pentm 
into emirea ofertelor acestora. 
Sc impune ca la elaborarea listelor de cantit ăţ i s ă  se respecte structura capitolelor/subcapitolelor 

Devizului General. 
Se va prezenta graficul general de realizare a investi ţ iei publice (Formularul F6) prevă zut de 

Anexa 10.6 in care se va prezenta e ş alonarea fizic ă  a lucră rilor. 
Prin grija Ofertantului proiectul tehnic va fi insu ş it de &ate autorul raportului de expertiz ă  

tehnică , din punct de vedere al respect ă rii solu ţ iilor ş i a mă surilor indicate in acesta. Costal aferent 
acestei presta ţ ii se va cuprinde de ofertant in chehuielile proprii Cu elaborarea proiectului tehnic. 

De asemenea, proiectul tehnic va confine: programul de urmarire a lucr ă rilor pe ş antier constand 
in fi ş a Cu indicarea fazelor determinante de control. 

În conformitate cu prevederile Anexei 10, Capitolul I A, Sec ţ iunea IV, art. 2, pet. 2.2, lit. d), din 
HG 907/2016, PTE va confine caiete de sarcini pentru urm ă rirea comport ă rii în timp a construc ţ iilor ş i 
conţ inutul că rţ ii tehnice. Acestea se vor intocmi in conforrnitate cu prevederile Ordinului MDRAP nr. 
847/ 2 i-unie 2014 - de aprobare a Procedurii privind activit ăţ ile de control efectuate pentru aplicarea 
prevederilor legale privind urm ă rirea curent ă  ş i specială  a comport ă rii in exploatare a construc ţ iilor 
indicativ PCU 004. 

Ofertantd va intocmi detahile de execuţ ie ale elementelor tehnice, necesare implement ă rii 
proiectutui in teren. 

Ulterior, in etapele de execu ţ ie a lucr ă rilor, dac ă  se va considera necesar, ofertantul va elabora ş i 
alte detalii de execu ţ ie necesare, ce vor inlesni realizarea lucr ă rilor propuse. 

Conform art.6 din anexa — Regulamentul de verificare i expertizare tehnic ă  de calitate a 
proiectelor, a execu ţ iei lucră rilor ş i a construc ţ iilor, aprobat prin HG nr. 925/1995 cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, proiectan ţ ii vor preciza in ofertele de proiectare pe care le elaboreaz ă  cerinţ ele 
pe care proiectele trebuie s ă  le indeplineasc ă , pentru ca investitorul s ă  poată  apela la speciali ş ti 
verificatori de proiecte, atesta ţ i corespunz ă tor ş i cerinţ ele de calitate care vor face obiectul verific ă rii. 

De asemenea, Ofertantul va avea obliga ţ ia intocmirii documentaţ iei „As Built", care va confine 
minimum urm ă toarele: memoriul descriptiv privind eventualele modific ă ri survenite pe parcursul 
execuţ iei, cu descrierea situa ţ iei inifiale, a modific ă rilor realizate (inclusiv dispozi ţ ii de ş antier), ridicare 
topografic ă  detaliată  a situaţ iei din teren, punctul de vedere al expertului i at proiectantului privind 
realizarea lucr ă rilor sau expertiza tehnic ă  privind modul de realizare a lucr ă rilor, dup ă . caz. 

Ofertantul se oblig ă  s ă  realizeze intocmirea si actualizarea devizului general on de cite on 
va ft necesar conform legii, la cererea autorit ă tii contraetante, cu tncadrarea pe categorii de 
cheltuieli, pe surse de fmantare eligibile i neeligibile, respect ă nd prevederile conditillor specifice 
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de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte, varianta final ă , pentru prograrnul ce va fi 
accesat pentru realizarea lucr ă rilor. 

Potrivit prevederilor P91/1 — 02 aprobat  Cu  Ordinul MLPTL nr. 1568/15.10.2002, PTE va 

confine antemă sură tori. Pe baza antemă sură torilor se vor intocmi listele de cantit ă fi de lucră ri 

(formularele F3). 
În conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018 contractantul va susfine documenta ţ iile 

intocmite in vederea verific ă rii astfel: 
documentatijle tehnice in toate fazele de elaborare ale acestora vor fi verificate, semnate ş i 
ş tampilate de că tre expertul tehnic care a intocmit expertiza tehnie ă , pentm confinuarea 

conformit ăţ ii acestora cu rapoftul de expertiz ă  telmică , 

documentaffile tehnice in toate fazele de elaborare ale acestora vor fi verificate, semnate ş i 

ş tampilate la exigenţ ele stabilite de care proiectant, de că tre verificatori de proiect atesta ţ i pe 

specialit ăţ i contractati de că tre Achizitor, prin grij a acestuia. 

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucr ă ri suplimentare fata de documentafia tehnico-
economica aprobata ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de proieetant/projectantul 
coordonator Si  proiectanfii pe specialit ăţ i, persoane fizice sau jurjdice, in solidar cu verificatorii 
proiectului, la sesjzarea justificat ă  a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de 
expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat (conform prevederilor art. 24 al Legji 10 din 1995 
privjnd calitatea in constructii, actualjzata). 

Documentafia tehnico-economica P.A.C. ş i P.T.E. va fi predat ă  Beneficiarului  en  adresa de 
inaintare si PV de predare-primire in 4 exemplare originale semnate ş i stampilate in format letric ş i 
electronic (pdf, dwg, word, excel). De asemenea va preda Beneficiarului odat ă  cu situaţ ia de lucr ă ri un 
raport de activitate pentru servicjile de asistenfă  tehnic ă  prestate pe perioada aferent ă  situaţ iei de 
lucră ri. 

Acordarea asistentei tehnice de că tre proiectant se desfăş oară  pe toată  durata de execuţ ie a 
lucră rilor, pe toat ă  perioada de garantie acordat ă  lucră rilor  i  phnă  la receptia final ă  a investifiei, 

conform programului de control pe ş antier, acolo unde prezen ţ a proiectantului este obligatorie precum 

ş i la solicitarea executantului sau a beneficiarului, când este cazul. 

CAP.7 ACTIVITĂ TILE CE VOR  Fl  REALIZATE DE CONTRACTANT  ÎN  CADRUL 
CONTRACTULUI  1  REZULTATELE MASURABILE REALIZATE 

Tabelul nr. 1 

Nr. Activitate Rezultate / Durat ă  

- elaborate documentaţ ii tebnice pentru obtinerea avizelor la 
faza PT. 

- documentaţ ij tehnice pentru oblinerea altor avize, autorizafii 

Elaborare Project pentru dacă  se impun. 

Autorizarea 	Execută rji - elaborare  Project  pentru Autorizarea Execut ă rii Lucră rilor de 
Lucră rilor de 	Construire Construire (P.A.C.), inclusiv Project de Organizare a Executiej 
(P.A.C.), 	documentatii Lucră rilor conform HG. m-. 	907/2016, 	cu modifică rile ş i 
tehnice 	pentru 	obfinerea complet ă rile ulterio  are  — Anexa 9 ş i completat cu eerinfele 
avizelor. Legii 50/1991, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare. 

Durata de elaborare: 30 zile de la emiterea Ordinuluj de 
incepere a serviciului de projectare. 

PAC va fi inajntat Beneficiarului Cu  adresa ş i  pro  ces verbal de 
predare-primire. 
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- Sustinerea projectelor elaborate in fata speciali ş tilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de care 
investitor, respeetiv completarea si/sau modificarea P,A.C, ca urmare a recomand ă rilor verificatorilor. 

În termen de 5 (cinci) zile lucr ă toare de la primirea Proiectului pentru Autorizarea Execut ă rii 
Lueră rilor de Construire (P.A.C.), Achizitorul verific ă  documentatia din punct de vedere al 
continutalui eadru prev ă zut de HG. ui. 907/2016, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterjoare — jar 
modifică rile si complet ă rile necesare, dac ă  este cazul, se vor face de Executant in termen de 3 (trei) 
zile lucră toare de la data primirii mn ş tiinţă rii, fă ră  a solieita alte costuri suplimentare fag de valoarea 
contractului. 

Documentatja este inaintat ă  Verificatorului de c ă tre Achizitor. Projectantul are obligatia de a remedia 
toate deficientele semnalate de verificatorii de project atestati. in situatia in care documentatja nu 
corespunde, verificatorul de proiecte atestat solicit ă  Prestatorului, Cu in ş tiintarea obligatorie a 
Achizjtorului, efeetuarea modific ă rilor ş i complet ă rjlor, caz in care Prestatorul trebuje s ă  refac ă  
documentatia in termen de 2 (dou ă ) zile lucr ă toare de la primire ş i s ă  o retrimită  verificatorului de 
proiecte atestat cu in ş tiintarea obligatorie a Achizitorului, 

Oupă  primirea de la verificatorul de proiecte atestat a referatului de verificare ş i a documentatiei cu 
piesele sense ş i desenate ş tampilate corespunz ă tor, Achizitorul transmite Projectul pentru Autorjzarea 
Execută rii Lucr ă rilor de Construire n vederea obtinerij de la autoritatea competent ă  a autorizatiei de 
construjre si Prestatorului procesul verbal de receptie f ă ră  obiectjuni a Proiectului pentiu Autorizarea 
Execută rij Lucr ă rjlor de Constuire. 

Dup. obtinerea Autorizatiei de construire, de la autoritatea competenta, achizitorul va transmjte 
Prestatorului o copje a acesteia in vederea elabor ă rji Project Tehnic de Executie. In situatia in care 
autoritatea competenta care va emite Autorizatia de construire va emite obiectii asupra P.A.C,, 
Prestatorul va efectua modific ă rile soljejtate in tennen de 3 zile lucr ă toare. 

Documentatia se returneaz ă  Prestatorului, o singur ă  (lath' pentru a fi rectificat ă lcompletat ă . in 
cazul in care rectificarea documentatiei nu este conform ă  cu cerintele beneficiarului, Sc vor 
percepe penalit ă ti conform prevederilor contractului. 

2 

Elaborare Project Tehnic 
de 	Executie 	inclusiv 
completarea sj/sau 
modificarea proiectului ca 
urmare a recomand ă rilor 
verjficatorilor de project 

- Elaborare Project Tehnic de Executie(P.T.E.) conform 
HG.nr. 90'7/2016 — Anexa 10; 

Durata de elaborare: 15 zile de la predarea autorizatiej de 
construire de c ă tre beneficiar 

Proiectul Tehnic de Exeeutie va fj inaintat Beneficiarului cu 
adresa ş i proces verbal de predare-primire. 

   

- Sustinerea projectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, contractati de 
că tre investitor, respectjv cotnpletarea ş i/sau modificarea PTE ca urmare a recomand ă rilor 
verificatorilor. 

În termen de 5 (clue!) zile lucr ă toare de la primirea Projectuluj Tehnic de Executie, Achizitorul 
verified documentatia din punct de vedere al continutului cadru prev ă zut de HG. nr . 907/2016, cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare jar modific ă rile ş i completă rjle necesare, dac ă  este cazul, se 
vor face de Executant, in termen de 3 (trei) zile lucr ă toare de la data primirii n ş tiinţă rii, fă ră  a 
solicjta alte costuri suplimentare fat ă  de valoarea contractalui. 

Documentatia este inaintat ă  Verificatorului de că tre Achizjtor, Projectantul are obligatia de a remedia 
toate deficientele semnalate de verificatorii de project atestatj. in situatia in care doeumentatia nu 
corespunde, verificatorul de proiecte atestat solicit ă  Prestatorului, cu in ş tiintarea obligatode a 
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Achizitorului, efectuarea modific ă rilor ş i complet ă rilor, caz in care Prestatorul trebuie s ă  refacă  
documentatia in termen de 2 (dou ă ) zile lucr ă toare de la primirea solicită rii ş i să  o retrimită  
verificatorului de proiecte atestat cu in ş tiintarea obligatorie a Achizitorului. 

Dup ă  primirea de la verificatorul de proiecte atestat a referatului de verificare ş i a documentatiei cu 
piesele sense ş i desenate ş tampilate corespunz ă tor, Achizitorul transmite Prestatorului procesul verbal 
de recep ţ ie fă ră  obiectiuni a documentatiei. 

Documenta ţ ia Sc returneaz ă  Prestatorului, o singur ă  dată  pentru a fi rectificat ă /completat ă . in 
cazul in care rectificarea documenta ţ iei nu este conform ă  cu cerin ţ ele beneficiarului, se vor 
percepe penalit ăţ i conform prevederilor contractului. 

3 

Asistenţă 	tehnic ă 	Pe  
perioada 	de 	executie 	a 
lucră rilor 	ş i 	pe 	toată  
durata 	de 	garantie 	a 
lucră rilor 

Acordare asisten ţă  tehnic ă  pe intreaga durat ă  de execufie a 
lucră rilor, pe toat ă  durata garantiei lucr ă rilor ş i pang la receptia 
finală  a investitiei. 
Asistenta tehnic ă  incepe la emiterea Ordinului de incepere care 
coincide cu. emiterea ordinului de incepere 
a executiei lucr ă rilor. 
- Raport de activitate al proiectantului 
- Referat intocmit de proiectant la terminarea lucr ă rilor cu 
privire la moClul in care a fost executata lucrarea, predat 
Beneficiarului cu minim 3 zile inaintea datei prev ă zute pentru 
realizarea recep ţ iei la terminarea lucr ă rilor. 
- Proiectantul intocme ş te capitolele A ş i D din cartea tehnic ă  a 
constructiei 

- Documentatia As Built 

De asemenea Ofertantul va realiza ajustarea, completarea ş i/sau modificarea 
documenta ţ iilor ca urmare a recomand ă rilor verificatorului/verificatorilor indica ţ i de c ă tre 
Autoritatea Contractant ă , precum i actualizarea devizului general on de c ă te on este cazul, fă ră  
costuri suplimentare. 

Ofertantul va acorda suport pe perioada derul ă rii procedurii de atribuire a Contractului de 
execuţ ie a lacră rilor, suport oferit conform solicit ă rilor prin intermediul ră spunsului la solicită ri de 
clarific ă ri, at ă t pe perioada preg ă tirii documentafiei de atribuire cat ş i pe perioada evalu ă rii ofertelor 
primite, in maxim 3 zile de la momentul comunic ă rii solicită rii de are Autoritatea Contractant ă . 

In tabelul nr.1 nu stint cuprinse duratele aferente recep ţ iei documentafiei de care Autoritatea 
Contractantă  de la Prestator, obtinerii aviz ă rilor ş i autorizatiilor necesate, verific ă rii documentaţ iei de 
Care verificator autorizat contractat de Autoritatea Contractant ă  i  recep ţ iei documenta ţ iei verificate de 
verificator de că tre Autoritatea Contractant ă . 

CAP.8 DURATA CONTRACTULUI 

Contractul cste valabil de la data semnă rii contractului de anabele p ă r ţ i, pe toata perioada de 
elaborare a docurnentatiei ş i pe toată  perioada execu ţ iei lucră rilor, p ănd la data recepfiei fă ră  obiecţ iuni 
la tenninarea lucr ă rilor, cu asigurarea asistentei tehnice at ă t pe toată  perioada execu ţ iei lucr ă tilor cat ş i 
pe perioada de garantie a lucră rilor p ă nă  la receptia final ă . 

Predarea in scris de că tre Autoritatea Contractant ă  că tre Executant a datelor/documentelor 
necesare elabor ă rii documenta ţ iei tehnico-economice se va realiza diva constituirea garantiei de bună  
execuţ ie ş i primirea ordinului de incepere a serviciilor. Documentele vor fi preluate in baza unui 
proces-verbal de predare-primire. 
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Ordinul de incepere a servieiului de proiectare nu poate fi emis deck dup ă  constituirea garantiei 

de bună  executie. 

Durata contractuluj prjvind prestarea serviciilor de proiectare este de 45 zile. 

Durata de elaborate a Project pentru Autorizarea Execut ă rii Luer ă rilor de Construire (P.A,C.), 

documentatii tehnice pentru ob ţ inerea avizelor ş i  Project de Organizare a Execuţ iei Lucră rilor (P.O.E.): 
30 zile de la emiterea Ordinului de incepere a serviciului de projectare. 

Durata de elaborare a Project Tehnic de Execuţ ie: 15 zile de la predarea autorizatiej de construire 

de că tre beneficiar. 

Durata prestatiilor pentru serviciul de asistenţă  tehnică  din partea proiectatitului va fi pe toat ă  
durata de execuţ ie a lucră rjlor, pe toat ă  perioada de garanţ ie acordat ă  lueră rilor ş i pană  la recep ţ ia finală  
a obiectivului. 

Nu sunt cuprinse  duratele aferente receptiej docurnentatiei de care Autoritatea Contractant ă  de la 
Executant, ob ţ inerii aviză rilor ş i autorizaţiilor necesare, verific ă rji documenta ţ iei de că tre verificator 
autorizat contractat de Autoritatea Contractant ă  ş i receptiei doeumenta ţ iei verificate de verificator de 
că tre Autoritatea Contractant ă . 

CAP.9 ATRIBUŢ HLE Ş I RESPONSABILITĂŢ ILE PĂ RŢ ILOR 

9.1 Proiectantul ră spunde de indeplinirea urrn ă toarelor obliga ţ ii principale: 

a) Realizarea activit ăţ ilor in cadrul Contractuluj  în  conformitate cu cerin ţ ele legislatie aplicabile 
specificului obieetivului de investi ţ ie pentru care se solicită  realizarea documenta ţ jilor tehnico-
ecomomice, a reglement ă rilor tehnice in vigoare aplicabile specjficului objectivului de 
investitie ş i  a  prevederjlor prezentului Caiet de Sarcini; 

b) Realizarea tuturor planurilor de luau pentru derularea activit ăţ ilor in cadrul contractului in 
conformitate cu cerintele din caietul de sareini; 

c) Punerea la dispoziţ ia Autorit ăţ ii Contractante in tjmp util a tuturor documentelor, incluzAnd, 
dar rail a se limita la documentatiile tehnico-economice. 

d) Actualizarea calculelor, desenelor  i  specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv 
toate cerinţ ele  i  informaţ ille furnizate de ter ţ e pă rţ i (autorităţ ile, subcontractori etc.); 

e) Colaborarea cu verjficatorii de proiect autoriza ţ i contractati de catre Autoritatea Contractanta in 
vederea verific ă rii doeumernta ţ inor tehnico-economice; 

f) Transmiterea e ă tre Autoritatea Contractant ă  spre revizuire  i  aprobare a documentelor 
solicitate. De asemenea,  once  modificare a acestora trebuie aprobat ă  de că tre Autoritatea 
Contractant ă ; 

g) Prezentarea documentatiilor tehnice ş i a rapoartelor in formatul stabilit de Autoritatea 
Contractant ă , 

h) Colaborarea cu personalul Autorit ă tii Contractante aloeat pentru serviciile desf ăş urate conform 
Contractului (monitorizarea progresului activit ă tilor in cadrul Contractului, coordonarea 
activit ă tilor in cadrul Contractului, feedback), 

i) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 
j) Asistarea Autorit ă tii Contractante ş i punerea la dispozitia Autorit ăţ ii Contractante a 

docurnentelor suport necesare in relaţ ia cu instituţ iile abilitate in materie de control ş i asigurare 
a calită tii in construc ţ ii; 

k) Relaţ ionarea, in scris, cu toti factorji interesa ţ i (Autoritate Contractant ă  autorit ăţ i, exper ţ i etc.) 
implicaţ i in realjzarea, avjzarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in 
vederea efectu ă rii optime a acestora; 
Ofertantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economjce ş i eontinutul acestor 

documentatii dup ă  cum este necesar  i  stabilit prin reglement ă rile tehnice aplicabile documentatiilor 
tehnico-economjce pentru objective de investitii astfel luck s ă  poată  furniza in once moment evidenţ e, 
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atat Autorit ăţ ii Contractante, cat ş i factorilor interesa ţ i, pentru deciziile sale pe baza detaliilor ş i 
soluţ iile tehnice analizate, a calculelor ş i analizelor efectuate. 

Predarea doeumentelor: Toată  documentaţ ia elaborată  de Presta,tor in timpul ş i dup ă  
finalizarea activit ăţ ilor contractutui, sub once  formă , este ş i va rămane in proprietatea Achizitorului. 
Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această  documentaţ ie fă ră  acordul scris prealabil al 
Achizitorului. 

Conţ inutul documentaţ iilor va respecta intocmai prevederile legale in  vigo  are,  vor fi complete, 
in concordanţă  cu prezentul caiet de sarcini ş i cu realitatea de pe teren. in caz contrar nu vor fi 
recep ţ ionate. 

Pentru activit ăţ i pe care le desfăş oară , Prestatonil este singurul responsabil de respectarea 
legislaţ iei in vigoare privind normele de protec ţ ie a mediului, tehnica securit ăţ ii muncii ş i a normelor de 
prevenire ş i stingere a incendiilor. 

Documentaţ ia tehnică  (PAC, proiectul tehnic  i  detaliile de execuţ ie) va con ţ ine p ă rţ i  sense  ş i 

desenate  i  vor fi predate beneficiarului in 4 (patru) exemplare tip ă rite ş i un exemplar in format 
electronic pe stik / CD (editabil, pdf Si  dwg). 

Prestatorul va partieipa la toate comisiile convocate de Care Achizitor, respectiv: 
la predarea amplasamentului. 
la verificarea ş i avizarea lucr ă rilor in faze determinate, 

- la comisiile intrunite pentru clarifiearea unor eventuale neconcordante intre situa ţ ia 
proiectat ă  ş i situaţ ia din teren. 

Prestatorul va depune  to ate  diligenţ ele necesare in termen de 3 zile  i  va acţ iona in eel  mai scurt 

timp posibil, pentru a da curs solicită rilor venite din partea Achizitorului, solicit ă ri  cc  derivă  din natura 

serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condi ţ ia ca acestea s ă  fie comunicate in mod expres de 
că tre Achizitor Prestatorului, ea fiind solieită ri direct legate de indeplinirea obiectului Contractului ş i a 
obiectivelor Achizitorului. 

Alte obligatii ale proiectantului 
• in termen de 5 zile lucră toare de la erniterea Ordinului de incepere a serviciilor 

Proieetantul are obligaţ ia de a comunica Beneficiarului specialit ăţ ile de verificare 

tehnic ă  ale proiectului, in vederea organiz ă rii procedurii de achizi ţ ie a serviciilor de 
verifieare tehnic ă . Dup ă  incheierea contractului de achiziţ ionare a serviciului de 
verificare tehnic ă , Beneficiartil va comunica proiectantului datele de identificate ale 
speciali ş tilor verificatori. 

• Documenta ţ iile elaborate (PAC, PTE) vor fi sus ţ inute in fata speciali ş tilor verificatori de 
proiecte ale ş i de Beneficiar ş i comunicaţ i Prestatorului astfel incat documenta ţ ia să  fie 
verificat ă  ş i emise referatul/referatele verificatorilor. 

În situa ţ ia in care ofertantul consider ă  că  informatiile din studiile puse la dispozitia 
acestora de c ă tre autoritatea contraetant ă  sunt insuficiente, ofertantul i ş i poate intocmi propriile 
studii, cu ineadrarea in solutiile impuse prin DALI, respeetiv prin expertizele tehnice, precum ş i  
cu  incadrarea in estimarea valoric ă  a cheltuielilor de proiectare (fail costuri suplimentare din 
partea autorit ă tii contractante). 

Drepturile de proprietate intelectual ă  asupra documenta ţ iilor de proiectare intoemite se transfer ă  
integral beneficiarului, odat ă  cu  plata serviciilor. 

Acordarea asisten ţ ei tehnice de că tre proiectant se desfăş oar ă  pe toată  durata de execaţ ie a 
lucră rilor, pe toat ă  perioada de garanţ ie acordat ă  lucră rilor  i 'And hi  recep ţ ia final ă  a investi ţ iei, 

conform programului de control pe ş antier, acolo unde prezen ţ a proiectantului este obligatorie precum 

ş i la solicitarea executantului  sari a beneficiarului, and este cazul. 
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Prin asistent ă  tehnică  se dore ş te indeplinirea de că tre proiectant, fă ră  a se limita la acestea, a 
urinate arelor 

urmă rirea aplic ă rii pe ş antier a solutiilor din proiect; 
emiterea de soluţ ii tehniee, preciz ări sau clarific ă ri legate de aplicarea proiectului in 
concordant: ă  cu  situatia din teren; 

- emiterea de dispozi ţ ii de sander, elaborarea de sehiţ e, modificarea plan ş elor, dup ă  caz, 
contrasemnate de expert ş i de verificatorii de proieete atestati, conform legislatiei in vigoare, 
inclusiv in cazul situa ţ iilor neprevă zute; 

- elaborarea memoriilor/notelor justificative verificate de verificatori de proieete, prin care să  
fie fundamentată  once  modificare, suplimentare sau renun ţ are aduse proiectului, caietelor de 
sarcini sau listelor de cantit ă ti; 
participarea reprezentan ţ ilor proiectantului la ş edinţ ele de progres organizate  on de ate on  
este nevoie; 
in cazul modific ă rilor  de  solutii, clued va  f  cazul, obtinerea vizelor din partea verificatorilor 
de proiecte atestati, conform prevederilor legale  hi  vigoare; 

- prezenta pe ş antier a proiectantului,  on de ate on se solicită  de că tre autoritatea 
contractant ă , 
participarea pe ş antier la verific ă rile de calitate legate de fazele de execuţ ie determinante 
pentru lucră ri aferente cerin ţ elor esenţ iale de calitate, aprobate de care Inspecţ ia de Stat  în  
Construc ţ ii; 
participarea la verific ă rile prev ă zute in planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul 
executiei; 
colaborarea pennanent ă  cu autoritatea contractant ă , executantul luer ă rilor ş i ceilalti factori 
implicaţ i in realizarea proieetului (va r ă spunde orică rei solicit ă ri venite din partea acestora); 
emiterea de acte ş i documente care sunt in sareina prolectantului pe tot parcursul execu ţ iei 
lucră rilor ş i pentru finalizarea proieetului; 
participarea la intocrnirea C ă rţ ii tehniee a construc ţ iei prin intoemirea referatului la 
terminarea luer ă rilor; capitolele A, D 
particip  area la recepti a la terminarea lucr ă rilor; 
erniterea de rapoarte privind starea obiectivului in perioada de garanţ ie acordat ă  lueră rilor, 
dacă  pe parcursul derul ă rii procesului investiţ ional apar neconcordan ţ e ş i neconformităţ i 
intre PTE elaborat ş i situaţ ia reală  din teren ş i se impun modifică ri locale ale soluţ iei tehnice 
din PTE, proieetantul are obligaţ ia de a solutiona neconcordan ţ ele  i  neconformit ăţ ile 
ap ă rute prin elaborarea unor noi solu ţ ii ş i a urmă ri aplicarea acestora, potrivit art.nr .67 din 
Ordinul nr. 839/2009 de aplicare  a.  Legii 50/1991 cu modific ă rile ulterioare, 

9.2 Autoritatea Contraetantfi este responsabila pentru: 

a. Punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru ob ţ inerea 
rezultatelor a ş teptate; 

b. Punerea la dispozi ţ ie a unui spaţ iu pentru derularea intAlnirilor de lucru ş i a ş ediritelor de analiză  
a progresului in eadrul Contraetului; 

c. Achitarea contravalorii presta ţ iilor executate de eă tre Prestator, in baza facturilor emise de &Ate 
acesta din urmă , aş a cum este stabilit prin Contract; 

d. Organizarea receptiei preliminare ş i finale la terminarea tuturor presta ţ iilor executate  in  
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

e. Notificarea in timp util a Prestatorului in vederea asigur ă rii asistenţ ei telmice pe durata 
execu ţ iei lueră rilor pentru care a intocmit proiectul pAn ă  la recep ţ ia la terminarea luerarilor; 

f. Motivarea in scris a orică rui motiv de respingere a rezultatelor funlizate de Prestator in cadrul 
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la regleinentArile tehnice in vigoare ş i la 
cerintele prezentului Caiet de Sareini, dup ă  caz; 

g. Prezentarea proiectelor elaborate in faţ a speciali ş tilor verificatori de proiecte atesta ţ i contracta ţ i 
de că tre autoritatea contractant ă . 
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CAP.10 PERSONALUL CARE VA RXSPUNDE DE REALIZAREA EFECTIV)i A 
CONTRACTULUI — CALIFICAREA PROFESIONALA A COLECTIVULUI DE 
PROIECTARE SI EXECUTIE 

Pentru servicjile de projectare si asistent ă  tchnic ă  din partea proiectantului 
Autoritatea Contractant ă  solicită  urmă torul personal de specialitate: 

1. Arhitect — sef, specialitate arhitectur ă  arhitect cu experien ţă  în  domeniul proiectă rii , cu 
o experientă  specific ă  minimă  dovedit ă  prin implicarea in pozitia Arhjtect Ş eflCoordonator in cadrul 

a cel putin 1 contract cc a avut ca object servicii de elaborare si/sau actualizare sj/sau revizuire 
documentatii tehnico 	economice (studiu de prefezabilitate ş i/sau studiu de fezabilitate ş i/sau 
documentatie de avizare a lucră rilor de intervenţ ii ş i/sau proiect tehnic de execuţ ie) pentru lucr ă ri de 
constructie ş i/sau reabilitare ş i/sau modemizare ş i/sau extindere 	va  f  responsabil cu integrarea 
tuturor proiectelor pe specializ ă ri. 

2. Inginer proiectant rezistenta - licentiat studii superioare, specializarea constructii Civile, 
Industriale si Agricole - atribu ţ ii in proiectarea specializat ă  a structurilor; 

3. Inginer projectant instalatii sanitare - licentiat studii superioare, specializarea instalatii 
atribuţ ii in proiectarea specializat ă  a instalaţ iilor sanitare; 

4. Inginer projectant instalatii termice, ventilatii si climatizare - licenţ iat studii superioare, 
specializarea instala ţ ii atribuţ ii in proiectarea instala ţ iilor termice, de ventilaţ ie si climatizare; 

5. Inginer proiectant instalatii electrice — autorizat in conformitate cu Ordinul ANRE Ordin 
99130.09.2021- atributii  în  proiectarea instala ţ iilor electrice (in cazul expertilor str ă ini, in conformitate 
en  principiul recunoa ş terii reciproce, se vor prezenta documente echivalente emise de organisme 

stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru 
recunoa ş terea ş i echivalarea certificatelor respective ) ; 

Pentru personalul de specialitate propus, va prezenta: 

CV-uri insuş ite prin semn ă tura; 
certificate de atestare/autorizare/diplome absolvire; 
ofertantul va prezenta modalitatea de acces la personalului de specialitate: 
,/ din resurse proprii, caz in care vor  ii  prezentate persoanele in eauz ă  cu doeumente 

justificative (fise de post/ contracte de munca/ decizii de numire / alte documente 
similare); 

■,( prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contracte de colaborare / alte 
documente similare). 

Ofertanţ ilor  Ii se permite s ă  intruneasc ă  eumulativ eonditiile solicitate la nivelul speciali ş tilor 
acolo uncle acest hicru este posibil. 

În cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activităţ ilor incluse in Contract, pe 
perioada derul ă rii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat eel specificat 
in Propunerea Tehnicd, acesta va r ă spunde pentru asigurarea acestor resurse, f ă ră  costuri suplimentare. 
In acest caz, Contractantul  îi  va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie  i  va 
notifica Autoritatea Contractant ă . 

Atunci &rid se realizeaz ă  inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul 
trebuie s ă  deţ ină  eel puţ in aceeaş i experienţă  ş i calificare ca ş i cele solicitate prin Caietul de Sarcini 

pentru membrul respectiv. 
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inloculrea speciali ş tilor declarati  în propunerea tehnic ă  se poate realiza numat dup ă  
notificarea prealabil ă  a Autorit ă tii Contractante ş i obtinerea acordulut scris al acesteia. 

În cazul in care Contractantul nu este in m ă sură  s ă  indice in inlocuitor Cu aceea ş i experienţă  
ş i/sau calificare, Autoritatea Contractant ă  poate s ă  decidă  incetarea Contractului. 

Dac ă  Autoritatea Contractant ă  consider ă  că  un membru  al personalului nu î ş i indeplineş te 
sarcinile la nivelul cerin ţ eler stabilite, Autoritatea Contractant ă  are dreptul s ă  solicite inlocuirea 
experţ iler pe perioada derul ă rii Contractului, pe baza unei cereri sense motivate ş i justificate. 

in cazul in care membml echipei en ml de personal-cheie nu este inlocuit imediat 
responsabilit ăţ ile acestuia urmeaz ă  s ă  fie preluate dup ă  un =unlit interval de timp de c ă tre noul 
personal cheie, Autoritatea Contractant ă  poate solicita Contractantului s ă  desenmeze 0 persean ă  care s ă  
indeplineasc ă  rolul de personal-cheie temporar, pang la sosirea noului personal-cheie, sau s ă  ia alte 
mă suri pentu a compensa absen ţ a temporar ă  a personalutui-cheie care nu poate fi inlocuit (absent). 

Toate costurile generate de inlocuirea personalului sunt exelusiv in sareina Contractantului. 
NOTA 1: Pentru personalul nerezident vor fi acceptate certificatele/autorizarile/ specializ ă ffle 
corespunz ă toare emise in ţ ara de reziden ţă . Acestea von fi inso ţ ite de traducerea autorizat ă  in limba 
română . 

CAP.]] PREZENTAREA OFERTEI : 

1. Oferta tehnica. 
Propunerea tebnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele 

prevazute in Caietul de sarcini, DALI si Doeurnentatia de Atribuire si sa asigure posibilitatea 
identifică rii ş i verific ă rii corespondenţ ei intre aceasta i respectivele cerin ţ e. 

Oferta tehnic ă  va fi structurat ă  dupa cum urmeaz ă : 

1. Metodologie  i organizare; 
2. Graficul fizic de prest ă ri servicii; 
3.Alocarea resurselor umane; 
4. Planul de gestiune a riseurilor generale asociate executiei contractului 

Ofertantul va depune ş i "Declaraţ ie privind respectarea reglement ă fflor obligatorii din domeniul 
mediului, social, al rela ţ iilor de munc ă  i privind respectarea legisla ţ iei de securitate si s ă nă tate in 
muncă ", din care s ă  rezulte că  la elaborarea ofertei a ţ inut cent de obliga ţ ille relevante din domenffle 
mediului, social, al rela ţ iilor de munc ă , al securit ăţ ii ş i s ă nă tăţ ii in muncă . Informaţ ii suplimentare pot fi 
eb ţ inute de la institu ţ iile abilitate, respectiv: 

Ministerul Mediului, Apeler ş i Muffler, Bd. Libert ă tii nr. 12, Sector 5, Bucure ş ti, Romania, Tel. +40 
21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro . 
- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţ iei Sociale  i Persoanelor Varstnice, str. DemiDebreseu nr. 2-4 
sectorul 1, Bucure ş ti, Romania, Tel. +40213136267, Fax: +40 213136267, adresa internet (URL): 
www.mmssfro 

Dispoziţ ii relevante in domeniile anterior men ţ ionate se g ă sesc hi Legea nr. 319/2006 privind 
securitatea ş i să nă tatea in munc ă , Hotă rarea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerin ţ ele minime de 
securitate i s ă nă tate pentru locul de munc ă , Ordonanţ a Guvemului nr.195/2005 privind protec ţ ia 
mediului i In Legea nr. 307/2006 privind ap ă rarea impotriva incendiilor. 

2. Oferta financiar ă  se va elabora astfel incat s ă  cuprind ă  minim cerinţ ele prevazute in 
Documentaţ ia de atribuire / Caietul de sarcini 
Oferta se va prezenta in forma tabelar ă  conform anexei la formularul din oferta care se va completa 
sun cletalia de c ă tre ofertant. 

Propunerea financiar ă  se va prezenta defalcat pentru fiecare din activit ăţ ile cuprinse in prezentul 
caiet de sarcini, astfel: 
Se va prezenta un centralizator en valoarea tuturor activit ăţ ilor ce urmeaz ă  a se presta: 
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-elaborare documentatii tehnice  in  vederea ob ţ inerii avizelor/acordurilor soljcitate  in  Certificatul de 
Urbanism; 
— elaborare documentatie tehnic ă  de autorizare a constructiei (DTAC/PAC, POE); 
— elaborare proiect tehnic (PTh); 
- elaborare detalii de execuţ ie (DDE); 
— asistenţă  tehnic ă  din partea proieetantului pe durata executiei luer ă rilor, pe toat ă  perioada de garanţ ie 
acordat ă  lucră rilor ş i pană  la receptja final ă . 

Ofertantii trebuie s ă - ş i evalueze preturile astfel inc ă t pretul total al ofertei s ă  acopere toate 
obligatfile contractantului men ţ ionat in project, sau care reies din doeumentele lieitaţ iei pentru intreg 
ansamblul lucră rilor descrise in documentatie. 

Decontarea serviciilor efectuate:  
- decontarea aferent ă  Etapei 1  — Elaborarea documentatjei tehnico-economice, faza PAC, PTH, 

DDE, POE — achizitorul va pl ă ti contravaloarea acestora dup ă  recep ţ ionarea, fă ră  obiecţ iuni, a 
documentatiilor telmice elaborate, in termen de 30 de zile de la aceeptarea facturij. 

decontarea aferent ă  Etapei 2  - Asistenţ a tehnic ă  din partea proieetantului pe durata execu ţ iei 
lueră rilor 

Decontarea asistentei tehnice din partea projectantului se va realiza astfel : 
- 80% pe perioada executiei lucr ă rilor se va achita Tn tran ş e, pe parcursul derul ă rii Contractului 

de executie, proportional cu stadiul valoric realizat, respectiv situaţ ii  de lucră ri lunare sau periodice 
confirmate ş i acceptate de diriginti de sander ş i de achizitor, pe baza faeturii ş i a procesului verbal de 
receptie insotit de raportul de activitate privind prestarea serviciilor sernnat de că tre ambele p ă rţ i; 

- 20% se va achita  hi  tennen de 30 de zile de la data incheierii procesului verbal de recep ţ ie la 
tenninarea lucr ă rilor, pe baza facturii ş i a proeesului verbal de receptie insotit de raportul de activitate 
privind prestarea serviciilor semnat de că tre ambele p ă rti; 

Contractul de achizitie publica nu va fi considerat terminat pang. cand procesul verbal de 
recep ţ ie finala a lucră rilor nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia fjnala va fi efectuata 
conform prevederilor legale, dup ă  expirarea perioadei de garanţ ie acordate luer ă rilor. 

NOTA Eventualele modificari la documentatiile tehnieo-economice datorate unor anumite 
conditii tehnice imp use de obtinerea avizelor necesare autorizarii pro iectului nu vor conduce la  
majorari ale ofertei financiare, respectiv majorarea valorii contractului. De asemenea, in situatia in 
care se irnpune solutionarea tehnica si executarea unor lucrari diverse si neprevazute, acestea nu vor 
conduce la majorarea valorii contractului.  

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de docurnentatia tehnico-
economica aprobata, ea urmare a unor erori de proieetare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 
coordonator si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii  
proiectului, la sesizarea justificate a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de  
expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat (conform prevederilor art. 24 al legii 10 din 1995 
privind calitatea in constructii , aetualizata).  

Prestatorul are obligatia de a reactualiza documentatiile tehnico-eeonom ice on de cate on o  
astfel de actualizare este solicitata in scris de catre achizitor, fara a modifica pretul contractului.  

CAP.12 IPOTEZE $1 RISCURI 

În pregă tirea Ofertei, Ofertantii trebuie s ă  aib ă  in vedere  eel  putin ipotezele  i  riscurile deserise 
exemplificativ in continuare ş i să  estimeze posibilele efecte ale acestora. 

În acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s ă  ia in considerare resursele necesare (de 
tirnp, financiare ş i de once altă  naiad), pentru implementarea strategiilor de rise propuse. 
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Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achiziţ ie sunt: 

1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sareini  i  sunt reglementate prin 
legislatie specific ă , accesibil ă  tuturor factorilor interesati; 

2. Nu se prevă d sehimb ă ri ale cadrului institutional ş i legal care să  afecteze major 
implementarea ş i desfăş urarea in bune conditii a Contractului; 

3. To ate  informatiile, datele  i  documentatiile relevante ş i disponibile pentru prestarea 
serviciilor  i  executarea lucr ă rilor de constructie la obiectivul de investitii vor  fî  puse la dispozi ţ ia 
Contractantului in mă sura in care sunt la dispozitia Beneficiarului; 

4. Buna cooperare intre toate p ă rţ ile implicate: Beneficiar, Contractant, autorit ă ti cornpetente 
once  alti factori relevanti 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulArii Contractului, 
identificate de Achizitor in etapa de pregă tire a documentatiei de atribuire, pot consta in: 

Tabel nr. 2 
Nr. 

crt 
Riscuri identificate MAsuri de gestionare si diminuare a riscurilor 

1 intazieri in depunerea documentatiei de 
că tre 	Prestator 	in 	vederea 	emiterii 
autorizatiilor 	de 	Cate 	Autoritatea 
Contractant ă . 

Stabilirea unui grafic pentru depuncrea documentatiei 
necesare emiterii autorizatiilor. Vor exista sedin ţ e de 
urmă rire a graficului stabilit. 

2 Aparitia 	unor 	eventuale 	dificultă ti 	de 
colaborare 	ş i 	comunicare 	intre 	diferiti 
factori 	interesati 	si anume: 	Autoritate 
Contractant ă , 	 Antreprenor, 
Dirigintele/Dirigintii 	de 	santier, 
Inspectoratul in Constractii 

in 	vederea 	elimină rii 	sau 	diminuă rii 	riscului 	este 
recomandabil s ă  existe corespondenta 	cc trebuie s ă  fie 
purtată  in scris intre 	Prestator ş i autoritatea contractant ă . 
Vor exista sedinte de urmă rire a demlă rii contractului la 
care vor participa reprezentanti ai Autorit ă tii Contractante 
ş i ai Prestatorului . 

3 Existenta de omisinni in documentele puse 
la dispoziţ ie de Autoritatea Contractant ă , 
neidentificate pan ă  la mornentul initierii 
acestei_proceduri; 

Documentele care au fast omise se pun la dispozitie, prin 
intermediul clarific ă rilor emise de Autoritatea Contractant ă  
la solieitarea Prestatorului . 

4 Neincadrarea in termenul stabilit pentru. 
finalizarea serviciilor prin Contractul cc 
rezultă  din aceast ă  procedură ; 

Riscul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii 
obligaţ iilor sau a indeplinirii necorespunz ă toare/tardive a 
obligatiilor 	Prestatorului irnplicat in derularea proiectului 
poate fi prevenit printr-o colaborare foarte strans ă  ş i 
permanentă  intre ceintul doi factori ş i prin monitorizarea 
atentă  a contractului. 

Aparitia 	de 	solicit ă ri 	specifice 	ale 
autoritkilor 	competente 	referitoare 	la 
amplasamentul obiectivului/proiectului de 
investitii, 	inclusiv 	situatia 	in 	care 
parametrii 	pentru 	amimite 
caracteristici/activit ă ti 	stabiliti 	de 
autorit ă tile 	competente 	stint 	mai 	stricti 
cleat parametrii propu ş i de Prestator ; 

Monitorizarea in permanent ă  a schirnb ă rilor legislative, 
estimarea irnpactului posibil asupra proiectului, tuarea 
mă surilor neeesare pentru minimizarea efectelor asupra 
proiectului. Pentru a nu se ajunge la dispute intre *tile 
contractante pe perioada derul ă rii contractului se vor 
depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil ă , 
prin tratative directe, once neintelegere. 

6 Adă ugarca 	de 	activit ăţ i, 	in 	functie 	de 
progresal activită tilor 

Pe 	durata indeplinirii 	contractului, 	pă rtile 	implicate au 
dreptul de a conveni asupra modific ă rii clauzelor 
contractului, prin act aditional, in situatia aparitiei urior 
circumstanţe (ad ă ugarea de activit ă ti) cc nu au putut fi 
prevă zute la semnarea contractului. 

Prestatorul trebuie sii aibil in vedere aceste riscuri. 

Penttu riseurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractant ă  nu va accepta solicit ă ri 
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiar ă  ş i/sau Tehnic ă , respectiv de modifică ri 
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la contract, dac ă  ofertantul nu a inclus in oferta sa m ă suri pentru eliminarea sursei de rise sau 
diminuarea impactului acestuia. 

CAP.13 ALTE INFORMATII 

Toate documentele generate ca urmare a prestă rii/execută rii aetivit ă tilor descrise in prezentul 
Caiet de sarcini (documenta ţ ii, project; rapoarte de activitate, carte tehnica, punetele de vedere ale 
proieetantului — la fazele determinante, la receptia si terminarea lucr ă rilor, plan ş ele si memoriile 
aferente implement ă rii proiectului etc.) vor fi predate că tre achizitor prin procese verbale de predare-
primire. Aceste documente vor sta la baza efectu ă rii plaţ ii pentru serviciile prestate. 

Toate documentele realizate in cadrul proiectului: „Cre ş terea eficientei energetice a sediului 
Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a", sunt proprietatea exclusiv ă  a beneticiarului ş i nu pot fi utilizate de că tre 
Executant ş i/sau terti. 

Caietul de sarcini face parte integrant ă  din documentaţ ia de atribuire si constituie 
ansamblul cerin ţ elor pe baza că rora se elaboreaz ă  de că tre fiecare ofertant propunerea tehnic ă . 

Cerinţ ele impuse vor fi considerate ca  fund  minimale. in acest sens mice ofertă  
prezentat ă , care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luat ă  in considerare, dar 
numai in mă sura in care propunerea tehnic ă  presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 
cerinţ elor minimale din caietul de sarcini. 

Mentionăm că  once  specificatie tehnic ă  din prezentul caiet de sarcini care duce că tre un anumit 
produs, origine, surs ă , procedeu special, o marc ă  de fabric ă  sau comerţ , un brevet de inventie sau o 
licentă  de fabricaţ ie va fi interpretat ă  prin „sau echivalent". 

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI 

• Certificat de Urbanism nr.24451/13.04.2022 
• Documentatia pentru avizarea lucr ă rilor de intervenţ ii (D.A.L.I) nr.12-julie 2020 
• Expertiz ă  tehnic ă  -1800 iunie 2020 
• Audit energetic nr.J.P-028 — mai 2020 
• Studiu geotehnic nr. 5922/2020 
• Studiu topografic vizat OCPI august 2020 
• Extras CF nr. 33781 
• Aviz Agenţ ia pentru Protec ţ ia Mediului Ialomi ţ a clasarea notific ă rii 
• HCJ nr.115/07.08.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucră rilor de 

Interventie (D.A.L.I.) 	revizuită  ş i a principalilor indicatori tehnico-economici revizui ţ i 
pentru obiectivul de investitii "Cre ş terea eficien ţ ei energetice a sediului Muzeului Jude ţ ean 
Ialomita", modificat ă  ş i actualizată . 

Director Executiv 
Cristian VLAD 

into emit 
Emma VOICU 
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